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স্বপ্নবদাষ হবল গগাসল না কবর লক তায়্াম্মমু করা 

যাবে? 
  

প্রশ্নঃ  

স্বপ্নবদাষ হবল গগাসল না কবর তায়্াম্মুম কবর নামায পড়বল লক নামায 

হবে? 

নাম- আব্দুর রহমান 

 

উত্তরঃ 

 اهلل الرحمن الرحيم  بسم
স্বপ্নবদাষ লকিংো গযবকাবনা কারবণই গগাসল ফরয গহাক না গকন, তায়্াম্মুম 

করার মবতা ওজর থাকবল, গগাসল না কবর তায়্াম্মুম করা যাবে এেিং 

এবত নামাযও সহীহ হবে। তবে শরীবরর গকাথাও নাপাক গলবগ থাকবল 

তা অেশযই পলরষ্কার কবর লনবত হবে।  

আল্লাহ তাআলা েবলন, 

أَو     َوإِن   ال َغائِِط  ِمَن  ِمن كُم   أََحٌد  َجاَء  أَو   َسَفٍر  َعََل  أَو   ََض  َمر  كُن ُتم  
ًبا ]النساء:   ُتُم الن َِساَء فَلَم  َتِجُدوا َماًء فََتَيم َمُوا َصِعيًدا َطي ِ  [43ََلَمس 

“গতামরা যলদ অসুস্থ হও ো সফবর থাবকা লকিংো গতামাবদর গকউ 

গশৌচস্থান হবত আবস অথো গতামরা নারীবদর স্পশশ (স্ত্রী-সহোস) কবর 

থাবকা, অতঃপর পালন না পাও, তবে পলেত্র মালি দ্বারা তায়্াম্মুম কবর 

গনবে।” -সূরা লনসা (৪) : ৪৩  

ফাতওয়্া নাম্বার:3২4                  প্রকাশকালঃ23-01-২০২3 ইিং 
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হাদীবস এবসবে, 

السالسل   عن ذات  ليلة ابردة يف غزوة  احتلمت يف  قال:  العاص،  بن  عمرو 
الصبح، فذ  فتيممت، مث صليت أبصحايب  اغتسل فأهلك،  كروا  فأشفقت أن 

, فقال: "اي عمرو، صليت أبصحابك  -صلى هللا عليه وسلم    - ذلك للنيب  
وقلت: إين مسعت هللا   االغتسال،  منعين من  ابلذي  فأخربته   " وأنت جنب؟ 

[، فضحك  29: }وال تقتلوا أنفسكم إن اللة كان بكم رحيما{ ]النساء:  ليقو 
اود ت األرنؤوط سنن أيب د-ومل يقل شيئا.  -صلى هللا عليه وسلم    -رسول هللا  

هـ(  1430دار الرسالة العاملية الطبعة: األوىل،    334رقم احلديث:    1/249)
  قوي. اهـ  نادهط. دار الفكر( إس 454/ 1وقال احلافظ يف "فتح الباري" )

“আমর ইেনুল আস রালয. েবলন, যাতুস সালালসবলর যুবে এক শীবতর 

রাবত আমার স্বপ্নবদাষ হয়্। আমার আশঙ্কা হলিবলা, যলদ এই সময়্ গগাসল 

কলর তাহবল মারাও গযবত পালর। তাই তায়্াম্মুম কবর সাথীবদর লনবয়্ 

ফজবরর নামায পলড়। প্রতযােতশবনর পর আমার সঙ্গী-সাথীরা এ সম্পবকশ 

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লামবক অেলহত কবরন। নেী 

সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম েবলন, গহ আমর! তুলম নাপাক অেস্থায়্ 

সাথীবদর লনবয়্ নামায পবড়বো? আলম তখন গগাসল না করার কারণ 

জানালাম এেিং েললাম, আলম আল্লাহ তাআলাবক েলবত শুবনলে, 

‘গতামরা লনবজবদর হতযা কবরা না। লনশ্চয়্ই আল্লাহ গতামাবদর প্রলত 

অতযন্ত গমবহরোন’ (সূরা লনসা: ২৯)। এ কথা শুবন নেীজী গহবস 
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লদবলন, আমাবক আর লকেুই েলবলন না।” -সুনাবন আেু দাউদ: ১/২৪৯ 

হাদীস নিং: ৩৩৪ দারুর লরসালালতল আলালময়্যাহ 

উবল্লখয, শীতকাবল শুধ ুপালন ঠাণ্ডা হওয়্ার কারবণ তায়্াম্মুম করা যাবে 

না। েরিং যলদ ঠাণ্ডা পালন দ্বারা গগাসল করবল অসুস্থ হবয়্ যাওয়্ার প্রেল 

আশঙ্কা হয়্ এেিং গরম পালন েযেহাবররও সুবযাগ না থাবক তাহবল 

তায়্াম্মুম করা যাবে। -সহীহ েুখারী, ১/ ৭৭; হাদীস নিং: ৩৪৬; দারু 

তাওলকন নাজাহ; সহীহ মুসললম: ১/২৮০ হাদীস নিং: ৩৬৮ দারু 

ইহইয়্ালয়্ত তুরালসল আরােী, বেরুত; লমনহাতুল খাবলক: ১/১৪৯ 

দারুল লকতালেল ইসলামী 

تعاىل أعلم ابلصواب  وهللا  
আে ুমহুাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

১৫-০৬-১৪৪৪ লহ. 

০৯-০১-২০২৩ ঈ. 

 

 


